
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

   PREGÃO ELETRÔNICO Nº PMC 45/2021 
                          
 

1. OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS DE HORAS DE SERVIÇO TRABALHADA PARA EXECUÇÃO DE 
PEQUENOS REPAROS EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESTINADOS A PREFEITURA, SECRETARIAS, 
FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, POLICIAS CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS. 
 

Justificativa: Considerando que, a Associação Brasileira de Normas Técnicas prevê  na NBR 5674 que devem ser 
adotados sistemas de manutenção de edificações, tanto preventivas como corretivas. Para que as mesmas atinjam a 
vida útil  prevista em projeto, e que as edificações públicas municipais mais antigas não apresentam mais a garantia 
contratual.É dever da administração fornecer uma equipe para realizar esses pequenos reparos. 

Saliento que, este processo além de manter as instalações hidráulicas em perfeito funcionamento auxilia na 
manutenção preventiva, gerando mais economia a administração com intervenções menos severas. 
 
Justificativa da quantidade: Levando em consideração as horas utilizadas no ano de 2020, conforme segue 
relatório em anexo, foi optado por diminuir o quantitativo inicial para 3.000 horas. O valor a principio é o dobro do de 
2020, no entanto, como o supracitado ano foi atípico devido a pandemia com todas as escolas e creches fechadas 
acreditamos que 3.000 horas é o quantitativo mais próximo ao utilizado. 
 
1.1 ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:  

ITEM DESCRIÇÃO 
QUANTIDADE 

ESTIMADA 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL  

01 

 
SERVIÇOS HIDRÁULICOS  
 
Reparos e manutenção de todo o sistema hidráulico, 
incluindo sistema de esgoto de banheiros e outros. 
Instalação de novas torneiras ou outras partes 
integrantes da rede hidráulica, quando necessário. 
 
Valor máximo por hora de serviço com a utilização 
de 01 profissional, R$ 34,99. 
 

3.000 HORAS R$ 34,99 R$ 104.970,00 

 
2 - DAS CONDIÇÕES GERAIS: 
2.1 – A contratada deverá manter profissional disponível para atendimento às solicitações emergenciais para os 
reparos inadiáveis das instalações hidráulicas incluindo sistema de esgoto de banheiros e outros. Instalação de novas 
torneiras ou outras partes integrantes da rede hidráulica, quando necessário dos prédios públicos, inclusive, sábados, 
domingos e feriados (reparos de caráter emergencial); 
2.2 - As ações de manutenção deverão obedecer as normas técnicas vigentes, ressaltando as que tratam de 
hidráulicas (NBR 10072:1998, 14150:1998, 14151:1998), entre outras, inclusive as correlatas; 
2.3 - A manutenção, que consiste na eliminação de todos os defeitos do sistema, de forma a permitir o seu perfeito 
funcionamento, será prestada com o fornecimento de mão-de-obra especializada e ferramental próprio. Toda a 
manutenção deverá ser executada sempre que solicitado; 
2.4 - Manter, durante toda a vigência do contrato, pessoal e ferramental necessário para a execução dos serviços 
previstos; 
2.5 - A contratada garantirá a execução dos serviços pelo prazo contratual e responsabilizar-se-á pelo perfeito 
cumprimento de todo o objeto do contrato; 
2.6 - A contratada deverá utilizar-se de empregados devidamente registrados, mantendo à disposição da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Orçamento as respectivas documentações; 
2.7 - Fica a critério da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento, solicitar, a qualquer tempo a substituição de 
qualquer empregado, ao seu exclusivo critério, cabendo à contratada, neste caso, promover a substituição no prazo de 
05 dias úteis, a contar do recebimento da solicitação, sem prejuízo da continuidade dos serviços; 
2.8 - A contratada observará e instruirá seus empregados a obedecerem as normas que disponham sobre higiene, 
segurança e medicina do trabalho, assim como as de boa conduta moral e profissional, os quais deverão apresentar 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

situação trabalhista, previdenciária e securitária regulares; 
2.9 - A contratada fornecerá aos seus empregados ferramentas e equipamentos de segurança para o trabalho, na 
conformidade com suas necessidades, sem os quais os mesmos serão considerados incompatíveis para o trabalho; 
2.10 - A contratante solicitará os serviços de forma parcelada, podendo requisitar os serviços da contratada em 

qualquer dia e horário, inclusive sábados, domingos e feriados. 
2.11 - Os atendimentos aos sábados, domingos e feriados serão para aqueles serviços de caráter emergencial, 
portanto, deverão ser atendidos de imediato. 
 

3 - DO REGIME DE TRABALHO: 

3.1 - Os serviços serão executados de segunda a sexta-feira, das 08h00min às 12h00min e das 13h30min às 
17h30min, conforme a necessidade do contratante; 
3.2 - A contratante poderá solicitar serviços fora do expediente acima referido, em casos de emergências, havendo 
nesse caso, o acréscimo percentual de 20% sobre o valor da hora trabalhada, desde que devidamente registrado no 
Relatório de Serviços; 
3.3 - O controle das solicitações de serviço ficará a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento; 
3.4 - Será atribuição da Secretaria Municipal de Planejamento, o fechamento das horas trabalhadas no mês; 
3.5 - A contratada obriga-se a atender prioritariamente os serviços indicados pela Secretaria Municipal de 
Planejamento; 
3.6 - A locomoção dos profissionais até os locais onde for necessária a prestação de serviços será feita em veículos da 
contratada sendo de sua responsabilidade arcar com todos os custos gerados pelos deslocamentos; 
3.7 - O prazo de atendimento às solicitações será limitado em no máximo 24 (vinte e quatro) horas da emissão da 
ordem de serviço, salvo em casos excepcionais; 
3.8 - A contratada obriga-se a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, 
os serviços realizados, quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços, nos 
termos do artigo 69, da Lei 8.666/93; 
3.9 - A empresa deverá designar profissional responsável pela interface junto a contratante, devendo deixar registrado 
Secretaria Municipal de Planejamento, um telefone fixo e um telefone celular para contato. 

4 - EQUIPE E CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: SERVIÇOS HIDRÁULICOS 

01 Encanador com registro em carteira em nome da contratada, detentor de certificado de participação em curso 
técnico de encanador para instalações e reparos na rede hidráulica; 

 
5 - RELATÓRIO DE SERVIÇOS: 

5.1 - O contratada deverá mandar imprimir blocos de relatório de Serviços conforme modelo constante no Anexo II, 
contendo (02) duas vias, numerados seqüencialmente, para descrição dos serviços e validação, através da assinatura 
de representante da Secretaria Municipal de Planejamento, que conferiu o serviço; 
5.2 - A primeira via do Relatório de Serviços, devidamente assinada, acompanhará a Nota Fiscal de cobrança; 
5.3 - O serviço será conferido por funcionário designado pela Secretaria Municipal de Planejamento, que, ao final 
assinará o relatório de serviços, dando autenticidade para o pagamento; 

 
6 – DO VALOR 
6.1 – O valor máximo que o Município de Canoinhas pagará por hora de serviço executado será R$ 34,99 (Trinta e 
quatro reais e noventa e nove centavos). 
6.2 - No valor máximo estipulado está previsto o deslocamento dos profissionais até o local da realização do serviço e 

também toda a mão de obra necessária, devendo ser utilizados na execução da tarefa 01 (um) profissional na área. 
6.3 – Fica estipulado desde já que o valor máximo fixado é por hora de serviço trabalhada e não por profissional 

utilizado, portanto para cálculo do valor a receber a contratada deverá apenas multiplicar o valor da hora pelo número 
de horas utilizadas trabalhadas no local da execução do serviço, independentemente do número de profissionais 
utilizados ou distância percorrida para chegar ao local da execução do reparo. 
6.4 – No valor ainda estão inclusos todos os encargos e impostos incidentes. 

 
7 – DO PAGAMENTO: 
7.1 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço, mediante apresentação da Nota 
fiscal, acompanhada do relatório dos serviços realizados no mês, devidamente conferido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento e Orçamento; 
7.2 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, a mesma será devolvida e 
o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o 
prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
7.3 – Para efeito de pagamento dos serviços executados, será observado o que estabelecem as legislações vigentes 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

do INSS e FGTS quanto aos procedimentos de retenção, recolhimento e fiscalização relativos aos encargos 
previdenciários. A Contratada deverá comprovar o recolhimento para a Previdência Social – GPS específica e 
GFIP/SEFIP específica do mês da prestação do serviço. 
7.4 - Todo dia 1º (primeiro) do mês subseqüente à prestação do serviço, será feito o fechamento das horas 
trabalhadas. 

7.5 - O valor a ser pago será obtido através da multiplicação do valor da hora, estipulado na proposta vencedora, 
independentemente do número de profissionais utilizados, pelo número de horas trabalhadas no mês. 
7.6 - As horas trabalhadas de forma emergencial aos sábados, domingos e feriados, serão acrescidas em 20% (vinte 
por cento). 
 
8 – AUTORIZAÇÃO 
 
 
 

 João Engilberto Linzmeier 
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

 
 

 
 


